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จานวนมหาศาลเหล่านั้นไม่ได้เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง น่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญไปทั้งหมด
ถ้าผูร้ ั บข้อมูลผลีผลามน าข้อมูลที่ ไม่ถูก ต้องไปใช้งาน ย่อมส่ งผลเสี ยอย่างใดอย่างหนึ่ ง วิธีก ารหนึ่ งที่
จ าเป็ นอย่างยิ่งคื อ การสร้ างกระบวนคิ ด วิเคราะห์ และวิพ ากษ์ใ ห้ก ับทุ ก คน เพื่ อจะได้น ามาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการเลือก คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือถูกต้องเพียงใด ก่อนที่จะนาข้อมูล
นั้นไปประยุกต์ใช้งานต่อไป
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กำรระบุเพศโดยกำรประเมินจำกกระดูกแข้ งในคนไทย
Sex identification by using evaluation of tibia in Thai people
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การพิสูจน์บุคคลเป็ นกระบวนการที่จาเป็ นในงานด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึ งมีการนาความรู ้ ทางด้านนิ ติ
มานุ ษ ยวิทยามาประยุกต์ใ ช้ในแต่ละคดีที่มีหลัก ฐานเป็ นโครงกระดูก ซึ่ งกระดู กแต่ ละชิ้น มีลกั ษณะเฉพาะตัว และมี
รายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถนามาช่วยในการระบุเพศของบุคคลได้ อย่า งไรก็ตามการระบุเพศจากกระดูกแต่ละชิ้นมี
ความแม่นยาในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติ ดังนั้นเพื่อที่จะวิเคราะห์ความน่ าเชื่อถือของดัชนี กระดูก
แข้ง (Tibia) ส าหรั บ ใช้ร ะบุ เ พศในประชากรไทยได้อ ย่า งแม่ น ย ามากขึ้ น จึ ง ได้ท าการศึ ก ษากระดู ก แข้ง จาก
ห้องปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน
66 ชิ้น ประกอบด้วยเพศชาย 46 ชิ้น และเพศหญิง 20 ชิ้น โดยทาการวัดกระดูกแข้ง 4 ตาแหน่ ง ได้แก่ Tibial length,
Maximum Proximal Epiphyseal Breadth, Maximum Distal Epiphyseal Breadth, Maximum Diameter at the Nutrient
Foramen ผลการวัดนามาวิเคราะห์ทางสถิติและจาแนกเพศโดยใช้ Discriminant function analysis โปรแกรม SPSS
V.17.0 พบว่าค่าเฉลี่ยทุกดัชนี ในเพศชายมีค่ามากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ Tibial length
เป็ นพารามิเตอร์ ที่มีความแม่นยาสาหรับการแยกเพศมากถึง 83.33 เปอร์ เซ็ นต์ สรุ ปได้ว่ากระดูกแข้งมีความน่ าเชื่อถือที่
สามารถนาไปวิเคราะห์ดว้ ยสมการจาแนกเพศสาหรับประชากรไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่องาน
พิสูจน์บุคคลในอนาคต
คำสำคัญ: การระบุเพศ การตรวจพิสูจน์บุคคล กระดูกหน้าแข้ง นิติมานุษยวิทยา ประชากรไทย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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Abstract
Personal identification is a vital part of forensic science. Therefore, the application of forensic
anthropology for criminal cases with skeleton evidence is mandatory. Each bone has unique
morphological aspect that allows for sex identification. However, the accuracy of sex identification
may vary among races. Therefore, in order to examine the reliability of the tibia measurement indices
for precise gender identity in Thai population, this study examines 66 tibias from Human Gross
Anatomy Laboratory, Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University
comprising 46 males and 20 females. Four tibial parameters are collected including Tibial length,
Maximum Proximal Epiphyseal Breadth, Maximum Distal Epiphyseal Breadth, Maximum Diameter at
the Nutrient Foramen. The measurements were analyzed for gender identification using Discriminant
function analysis of the SPSS V.17.0 program. The results showed that the average of all the tibial
parameters in males were significantly higher than in females at p < 0.05. The tibial length was the
most accurate parameter for sex determination with accuracy at 83.33 percent. Thus, the tibial
parameters offer high reliability for performing sex discriminant equation for identification in Thai
population which will be useful to personal identification in the future.
Keywords: Sex determination, Personal identification, Tibia, Forensic anthropology, Thai population
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทนำ
การระบุ ต ัว ผู้เ สี ย ชี วิ ต (human identification) เป็ นกระบวนการที่ จ าเป็ นในงานด้า นนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกระดูกแต่ละชิ้นสามารถนามาระบุตวั บุคคลได้ ศพในคดีต่าง ๆ ส่วนมากมักมีปัจจัยต่าง ๆ
ที่ทาให้ศพมีการเปลี่ยนแปลงยากต่อการตรวจพิสูจน์ เช่น การเผาศพเพื่อทาลายหลักฐาน การกัดแทะจาก
สัตว์ป่า การฆ่าหัน่ ศพ หรื อการฝังศพ ทาให้สภาพของศพไม่ครบสมบูรณ์ หรื อศพมีสภาวะเปลี่ยนแปลง
ไปมากเนื่ องจากเนื้ อเยื่อและกระดูกถูกทาลายไป การตรวจพิสูจน์โดยใช้หลักการทางนิ ติมานุ ษยวิทยา
วิทยา และกายวิภ าคศาสตร์ โดยกระดูกนั้นกระทาได้ง่ายกว่าการพิสูจน์จากศพและส่ วนของศพ เช่ น
เนื้ อเยื่อ จากศพ เนื่ องจากมีค วามคงทนมากกว่า ซึ่ งถ้าหากใช้หลัก การทางกายวิภ าคศาสตร์ และนิ ติ
มานุษยวิทยา อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว อาจทาให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ จนกระทัง่ สามารถบอก
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เพศของผูต้ ายได้ และอาจนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาในคดีน้ นั ๆ ได้ การระบุตวั บุคคลโดยเฉพาะการระบุ
เพศนั้นสามารถทาได้จ ากกระดูก ชนิ ด ต่าง ๆ ได้แก่ 1. กระดู กยาว (long bone) เช่น กระดู กต้น แขน
กระดูกต้นขา กระดูกปลายแขน และกระดูกปลายขา (1-4) 2.กระดูกแบนหรื อกะโหลกศีรษะ (5, 6) และ
3. กระดูกที่มีรูปร่ างไม่แน่ นอน เช่น กระดูกข้อมือ กระดูกขากรรไกรล่าง กระดูกส้นเท้า เป็ นต้น (7-9)
เนื่องจากในกระดูกชนิดยาว ( long bone) นั้น เช่น กระดูกแข้ง (Tibia) สามารถนามาใช้ในการแยกเพศได้
ดี (10) แต่ ขอ้ มูลทางนิ ติ วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ย วกับกระดูกแข้งนั้น มีผวู้ ิจยั น้อยมากในประชากรไทย ด้ว ย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นและด้วยความแตกต่างของมนุ ษย์ในแต่ละภูมิภาคต่างๆบนโลกในด้านต่าง ๆ คือ
กรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โภชนาการ กิจวัตรประจาวัน การออกกาลังกาย จึงทาให้ขอ้ มูล
ของการศึกษาวิจยั ในประชากรกลุ่มหนึ่ ง ๆ อาจไม่เหมาะในการนามาประยุกต์ใช้กบั ประชากรอีกกลุ่ม
หนึ่งได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้สนใจการศึกษาจากกระดูกแข้งของคนไทย
วิธีกำรทดลอง
ทาการวัดกระดูกแข้ง (Tibia) จานวน 66 ชิ้นโดยแบ่งเป็ นเพศชาย 46 ชิ้น และเพศหญิง 20 ชิ้น ที่
ได้จาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาการวัดกระดูกด้วย
vernier caliper และ osteometric board ทาการวัด 4 ตาแหน่ง ได้แก่ 1.ความยาวมากที่สุดของกระดูกแข้ง
(Tibia Length (TL)) 2. ความกว้างของ Proximal epiphyseal end (Maximum Proximal Epiphyseal
Breadth (PEB)) 3. ความกว้างของ Distal Epiphyseal end (Maximum Distal Epiphyseal Breadth (DEB))
4. ความกว้างมากที่สุดที่ nutrient foramen (Maximum Diameter at nutrient foramen (DNF)) ทาการ
บันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS V.17.0 เพื่อทาการแยกเพศของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
Discriminant function analysis และสร้างสมการการแยกเพศ
ผลกำรทดลอง
จากกลุ่มตัวอย่างกระดูกแข้งเพศชาย 46 ชิ้น และกระดูกแข้งเพศหญิง 20 ชิ้น เมื่อทาการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS V.17.0 และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของทุกพารามิเตอร์ในเพศชายและหญิง
พบว่าทั้ง 2 เพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) จากข้อมูลพบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ย
ของทุกพารามิเตอร์มากกว่าเพศหญิง ดังตารางที่ 1

~7~

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ.2558
ตำรำงที่1 ข้อมูลพารามิเตอร์ ในตาแหน่งต่างๆของกระดูก Tibia จากกลุ่มตัวอย่าง

ตำแหน่ งกำรวัด

Tibia Length
Maximum Proximal
Epiphyseal Breadth
Maximum Distal
Epiphyseal Breadth
Maximum Diameter at
the Nutrient Foramen

เพศ

ค่ำเฉลี่ย
(มม.)

ส่ วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(S.D.)

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

368.54
333.7
72.09
66.19
49.78
41.7
22.56
18.95

18.67
26.80
3.71
6.25
4.33
5.09
3.15
1.57

ค่ำ Sig
(2-tailed)
0.00
0.00
0.00
0.00

เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Discriminant function analysis จะสามารถนาแต่พารามิเตอร์ ของ
กระดูกแข้ง มาสร้างสมการเพื่อจาแนกเพศจัดกลุ่มของตัวอย่างได้ ดังตารางที่ 2 การนาสมการการจาแนกเพศ
ไปใช้ในการประเมิน เพศนั้นทาได้โดยการแทนค่าตัวแปรที่วดั ได้ลงในสมการทั้งสองเพศตามข้อมูลของ
พารามิเตอร์ ที่สามารถวัดได้ เมื่อแทนค่าแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากสมการเพศใดมีค่ามากกว่า ก็หมายความว่า
กระดูกชิ้นนั้นมีความน่าจะเป็ นเพศที่ตรงกับสมการการจาแนกเพศนั้น ๆ
ตำรำงที่ 2 สมการคานวณ ที่ได้จาก Discriminant function analysis ในแต่ละพารามิเตอร์ เพื่อแยกเพศชาย และเพศหญิง
ตำแหน่ งกำรวัด

เพศ

สมกำรกำรระบุเพศ

Maximum Proximal

ชาย
หญิง
ชาย

TLmale = 0.804TL - 148.866
TLfemale = 0.728TL - 122.175
PEBmale = 3.389PEB - 122.851

Epiphyseal Breadth (PEB)

หญิง

PEBfemale = 3.112PEB - 103.671

Maximum Distal
Epiphyseal Breadth (DEB)
Maximum Diameter at

ชาย
หญิง
ชาย

DEBmale = 2.381DEB - 59.970
DEBfemale = 1.995DEB - 42.283
DNFmale = 2.929DNF - 33.732

the Nutrient Foramen (DNF)

หญิง

DNFfemale = 2.461DNF - 24.010

Maximum Length (TL)

ควำม
แม่ นยำ
83.33%
81.81%
81.81%
75.76%
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วิจำรณ์ผลกำรทดลอง
ในการศึกษากระดูกที่จะนามาใช้แยกเพศนั้นจาเป็ นต้องทราบเชื้อชาติดว้ ย เพราะในแต่ละเชื้อชาติมี
ความแตกต่ างกันในแต่ละพารามิเตอร์ ข องกระดูก ซึ่ งโดยทั่วไปแล้วกลุ่มประชากรในแต่ ละพื้นที่ น้ นั มี
โครงสร้างทางด้านร่ างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทราบเชื้อชาติจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการใช้
กระดูกกระบุเพศ โดยสมการที่ใช้ในการระบุเพศนั้นจะมีความแปรผันไปตามกลุ่มประชากร ในการศึกษา
ครั้ งนี้ มุ่งเน้นศึกษาในประชากรไทย ซึ่งพบว่ามีก ารศึก ษาในประชากรไทยน้อยมาก การศึก ษาครั้ งนี้ จึ ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์ตวั บุคคลได้
จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองพบว่า ในพารามิเตอร์ ที่ทาการวัดในของเพศชายจะมีค่ามากกว่าเพศ
หญิง เช่น ในเพศชายจะมีค่าเฉลี่ยความยาวของกระดูกแข้งที่มากกว่าเพศหญิง คือ 368.54±18.67 มิลลิเมตร
ส่ วนในเพศหญิงค่าเฉลี่ยความยาวของกระดูก แข้งคือ 333.70±26.80 มิลลิเมตร นอกจากนี้ ในพารามิเตอร์
ส่วนอื่น ๆ ของเพศชายก็มากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้ในผลการทดลองข้างต้น ซึ่งสอดคล้อง
กลับหลาย ๆ การศึกษาที่พบว่าทั้งความยาวรวมและขนาดของกระดูกของเพศชายนั้นใหญ่กว่าเพศหญิงอย่าง
ชัดเจน และเมื่อทาการทดสอบทางสถิติก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงในแต่ละพารามิเตอร์ โดยสรุ ปเป็ นตาราง ดังตารางที่ 3

ตำรำงที่3 แสดงค่า Maximum Length, Maximum proximal epiphyseal breadth และ Maximum distal epiphyseal breadth
ทั้งสองเพศในแต่ละกลุ่มประชากร
Maximum Length

เชื้อชำติ/
ประเทศ
กานาเรี ยส
สเปน(11)
โครเอเชีย(12)
อิ นเดีย(13)
ไทย**

เพศชาย (มม.)
369.12±26.02

เพศหญิง (มม.)
334.71±13.76

389.28±21.36
352.63±19.26
392.11±31.95
365.29±35.49
368.54±18.67
333.70±26.80
**
ข้อมูลจากการวิจยั ในครั้งนี้

Maximum proximal
epiphyseal breadth
เพศชาย (มม.) เพศหญิง(มม.)
77.51±3.87
66.64±2.44
79.94±3.72
70.78±4.49
72.09±3.71
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70.56±5.67
62.86±5.19
66.19±6.25

Maximum distal epiphyseal
breadth
เพศชาย(มม.) เพศหญิง(มม.)
44.78±2.47
40.27±1.90
55.64±3.61
45.11±4.65
49.78±4.33

49.13±3.74
39.97±3.40
41.70±5.09
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จากผลการทดลองเมื่อนาข้อมูลไปจาแนกการแยกประเภทด้วย Discriminant function analysis ด้วย
โปรแกรมทางสถิติ พบว่าการใช้ความยาวของกระดูกแข้ง (Maximum Length) ให้ค่าความแม่นยาสูงสุ ดและ
มีความแม่นยาสูงมากซึ่งมีความแม่นยาสูงถึง 83.33 % ค่า นอกจากนี้ Maximum proximal epiphyseal
breadth และ Maximum distal epiphyseal breadth มีค่าความแม่นคือ 81.81% เท่ากัน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงมาก จึงเหมาะนามาใช้ในการประเมินเพศโดยใช้กระดูกในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างยิง่
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ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนิสิตคณะแพทยศำสตร์ ต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

พงษ์พิทกั ษ์ ภูติวตั ร์ 1*
สุ ทศั น์ ดวงจิตร 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ในปั จจุ บนั มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบโมดูล (Module)
ซึ่ งทาให้มีระยะเวลาในการเรี ยนแต่ละรายวิชาที่นอ้ ยลง และจบเนื้อหาภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ซึ่ งเนื้อหาในบางหัวข้อ
มีการสอนบรรยายติดต่อกันหลายชัว่ โมง ทาให้นกั ศึกษาไม่สามารถจับประเด็นความสาคัญของเนื้อหาและตามเนื้อหาในชั้น
เรี ยนได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิจยั โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) เพื่อเป็ น
ตัวกาหนดขอบเขตเนื้อหาและกระตุน้ ให้นิสิตเกิดความตื่นตัวต่อการเรี ยนบรรยายในหัวข้อนั้นๆ จากการศึกษาพบว่า นิ สิตมี
ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้รู้ถึงสาระสาคัญในบทเรี ยนที่ตอ้ งทาความเข้าใจเพิ่มเติมขณะฟั ง
บรรยาย นอกจากนี้นิสิตยังมีความพึงพอใจในระดับมากในการใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลัง
เรี ยน (post-test) ในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
*Corresponding author E-mail: phongpitakp@hotmail.com
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บทนำ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการมุ่งเน้นในเรื่ องของ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ งและการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามมาตรา 30 ที่ระบุไว้ว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู้ อนสามารถทาวิจ ัยเพื่อ พัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา” ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาระดับไหนก็
ตามสิ่งสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน สื่อประกอบการ
สอนรวมถึงสิ่ งแวดล้อม และเนื่ องจากในการสอนบรรยายในแต่ละครั้งหรื อในแต่ละเรื่ องประกอบด้ว ย
เนื้อหาเป็ นจานวนมาก ยิง่ เป็ นการเรี ยนในหลักสูตรใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ ที่เรี ยนเป็ นแบบระบบโมดูล
เนื้อหาที่เรี ยนในบางโมดูลมีมากบ้างน้อยบ้าง การที่จะทาให้นิสิตยังคงอยูใ่ นบทเรี ยนตลอดเวลาที่นิสิตยังคง
อยูใ่ นคาบเรี ยนเป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก ดังนั้นการให้นิสิตทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน น่ าจะทาให้นิสิตติดตาม
เนื้อหาที่จะเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น และหลังจากสอนบรรยายเสร็ จแล้วก็ให้นิสิตทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อเป็ น
การประเมินว่าที่นิ สิตเรี ยนผ่านมานั้น มีความเข้าใจในเนื้ อหามากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ การให้นิสิตทา
แบบทดสอบดัง กล่ าวก็ ยงั เป็ นการกระตุ ้น ให้นิ สิ ต ไม่ ข าดเรี ยนได้อี ก ทางหนึ่ งด้ว ย ดัง นั้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง ใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเป็ นเครื่ องมือเพื่อดึงดูดความสนใจของนิสิตเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรี ยน
ขั้นตอนและวิธีกำร
จากการจัดการเรี ยนการสอนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 จานวน 138 คน เป็ นนิ สิตหญิง
จานวน 46 คน และนิ สิตชาย จานวน 92 คน (ข้อมูลในแต่ละครั้งอาจมีจานวนน้อยกว่าระบุ เนื่ องจากเป็ น
การศึกษาจากการเรี ยนการสอนจริ งซึ่งบางหัวข้อนิสิตมีการขาดเรี ยน) จัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่
มีแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ใน 3 รายหัวข้อบรรยาย ได้แก่
1. Gross anatomy of lower respiratory system
2. Histology of respiratory system
3. Structure of vessels
ซึ่งในแบบทดสอบของแต่ละครั้งเป็ นข้อสอบปรนัยจานวน 10 ข้อ ซึ่งมีจานวน 5 ตัวเลือก เวลาทา
ข้อสอบครั้งละ 10 นาที โดยให้นิสิตทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนบรรยาย 10 นาที และหลังจากสอนบรรยายจบ
ก็ให้นิสิตทาแบบทดสอบหลังเรี ยนอีก 10 นาที หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบด้วย paired t- test เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เมื่อจบการสอนในหัวข้อนั้นๆ นิ สิตจะได้ทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่มีแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test)
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ผลกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตโดยดูจากคะแนน pre-test และ post-test
ค่าเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่าการสอบ post-test จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
มากกว่าการสอบ pre-test ทุกครั้ง โดยการทา pre-test และ post-test ของเรื่ อง Gross anatomy of lower
respiratory system มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 5.07 และ 8.50 ตามลาดับ เรื่ อง Histology of respiratory
system มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 6.16 และ 9.11 ตามลาดับ และเรื่ อง Structure of vessels มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 4.36 และ 9.25 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และจากค่าทางสถิติของการทดสอบ paired
sample t-test ของการทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test พบว่าค่า sig น้อยกว่าค่า p ซึ่งมีค่า 0.05 แสดง
ว่าการสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยในการทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละหัวข้อ
พำรำมิเตอร์ ต่ำงๆ
Mean N
Std.
Sig.
Deviation (2-tailed)
Pair 1
Pair 2
Pair 3

Pre-test gross anatomy of lower respiratory system

5.07

107

1.912

Post-test gross anatomy of lower respiratory system

8.50

107

1.586

Pre-test histology of respiratory system

6.16

106

1.741

Post-test histology of respiratory system

9.11

106

1.063

Pre-test structure of vessels

4.36

107

1.809

Post-test structure of vessels

9.25

107

1.206

0.00
0.00

0.00

2. ผลสรุ ปแบบประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ช้นั ปี ที่ 2 ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test)
นิ สิตที่ ตอบแบบสอบถาม มีค วามรู้สึก พึงพอใจในระดับ ที่ 4 ซึ่งถือว่ามีค วามพึงพอใจมากเกือบ
ทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่าความพึงพอใจในด้านต่างๆ จากการเรี ยนการสอนที่ pre-test และ post-test ในหัวข้อบรรยาย
ร้ อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม
ค่ำระดับ
ในระดับคะแนนควำมพึงพอใจต่ ำงๆ
หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ประเมิน
คะแนน
5
1
2

3

4

5

6

7

แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (pre-test) ทาให้นิ สิ ต
ติดตามเนื้อหาที่บรรยายในครั้งนั้นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น (pre-test) ทาให้นิ สิ ต
เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายในครั้งนั้นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
แบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ทาให้นิสิตรู ้
ว่า ตัว เองต้องกลับไปอ่ า นทบทวนตรงจุ ดไหน
เป็ นพิเศษ
การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ทาให้
นิ สิตรู ้ ว่า ตัวเองมี พฒ
ั นาการก่ อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนมากน้อยแค่ไหน
การมี แ บบทดสอบก่ อ นเรี ย น (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ท าให้นิ สิ ต
กลับไปอ่านหนังสื อทบทวนได้ตรงประเด็น
นิ สิ ตชอบการเรี ย นการสอนที่ มี แ บบทดสอบ
ก่อนเรี ยน (pre-test) และแบบทดสอบหลังเรี ยน
(post-test) มากน้อยเพียงใด
การมี แ บบทดสอบก่ อ นเรี ย น (pre-test) และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ท าให้นิ สิ ต
สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการท าข้อ สอบ
ได้มากน้อยเพียงใด

4

3

2

1

รวม เฉลี่ย

23.9 49.3

25.4 1.4 0.0 100

4.0

19.6 44.9

29.7 5.8 0.0 100

3.8

42.8 41.3

13.8 2.2 0.0 100

4.2

34.1 47.1

17.4 0.7 0.7 100

4.1

33.3 44.9

20.3 1.4 0.0 100

4.1

36.2 37.7

22.5 3.6 0.0 100

4.1

35.5 44.9

15.2 4.3 0.0 100

4.1

สรุปผลกำรวิจยั และข้ อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิ สิตโดยดูจากคะแนน pre-test และ post-test จะเห็นได้ว่าการสอบ
post-test จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่าการสอบ pre-test ทุกครั้ง และจากค่าทางสถิติของการทดสอบ
paired sample t-test ของการทาแบบทดสอบ pre-test และ post-test พบว่าค่า sig น้อยกว่าค่า p ซึ่งมีค่า 0.05
แสดงว่าการสอบ pre-test และ post-test ในแต่ละคู่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงให้เห็น ว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
สามารถทาให้นิสิตติดตามเนื้อหาที่เรี ยนได้ดียิ่งขึ้น ส่ วนผลการตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2 ต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีแบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test)
~ 15 ~
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และแบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) พบว่า แบบทดสอบก่อนเรี ยน (pre-test) ทาให้นิสิตติดตามและเข้าใจ
เนื้ อหาบรรยายในครั้ งนั้น ๆ ได้ดี ยิ่ง ขึ้ น และสามารถกลับ ไปอ่านทบทวนได้ต รงประเด็ น ส่ ว นการท า
แบบทดสอบหลังเรี ยน (post-test) ทาให้นิสิตรู้ว่าตัวเองมีพฒั นาการก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมากน้อยแค่ไหน
และสามารถน าไปประยุก ต์ใช้ในการทาข้อสอบได้ โดยสรุ ปการจัด การเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่ มี
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน นิสิตมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณฝ่ ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นอย่างสู งที่ให้ทุนอุดหนุนการทาวิจัย
ในชั้นเรี ยน และขอขอบคุณนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 ทุกคนที่ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลในการทาวิจยั ครั้งนี้
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Prevalence of children enterobiasis of Uttaradit province, attending mobile unit of
Naresuan University.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abstract
The pinworm, Enterobius vermicularis, is a cause of enterobiasis or oxyuriasis which causes anal
itching and enuresis among school-age children. In woman and girls this worm is responsible for genital
inflammation and irritation. The objective of this study was to determine the egg positive rate of pinworm
infection in students of three schools of Uttaradit province. Scotch tape method was used to identify the
infection of pinworm. Of 160 students examined 37(23.12%) were found positive for pinworm eggs. The
rate of boys (27.39%) found positive of pinworm is higher than that of girls (19.54%). The results of the
present study indicate that pinworm infection is highly prevalence and is needed to control in the studied
area.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Medical Technology, Naresuan University, Phitsanulok.
** Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, Phitsanulok.
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Introduction
The pinworm, Enterobius vermicularis, is one of the most common world-wide distributed
parasites of man particularly in school children. It is characterized by an esophagus with a posterior bulb.
The worms are most abundant in the cecum and appendix. Human are generally thought to be the only
host, but these worm have been reported in a few other primates for example, chimpanzee and gibbon
(Noble et al, 1989). Nocturnal migration of the female worms to host’s anus for laying eggs frequently
leads to severe irritation. Most cases are asymptomatic. However, anal or vaginal pruritus, abdominal
pain, constipation or diarrhea can occur. Children are more commonly infected than adult, presumably
because they are less fastidious in matters of personal hygiene. (Paingjai et al, 1992)
Uttaradit is a province in the Lower North and Uttaradit has a long history developing the years
since prehistoric time. The site of the original town was located on the right bank of the Nan River. It
flourished as a port for goods transportation. Uttaradit is located 491 kilometers from Bangkok and covers
an area of 7,838 square kilometers and is divided into the following districts: Muang, Tron, Laplae,
Phichi, Tha Pla, Nam Pat, Fak Tha, Ban Khok and Thong Saen Khan.

Materials and Methods
A survey of Enterobius vermicularis was carried out in three schools (Chumchonbanhuadong
School, Watmaechey School, and Denchat School) in Uttaradit, the 160 children in these areas, age 1-13
years were recruited in this study with verbal informed consent form their parents. The children were
clarified for using cellophane tape as described by Beaver et al. 1984.
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Results
A total of 37 (23.12%) of the 160 samples were positive for pinworm egg. The egg positive rate
among boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%). The result was shown in table 1.

Table.1 Egg positive rates of Enterobius vermicularis among children in three school of Uttaradit.
__________________________________________________________________________________
School name

Boys

Girls

Total

__________________________________________________________________________________
Chumchonbanhuadong

1/20 (5%)

4/22 (18.88%)

5/42 (11.96%)

Watmaechey

13/35 (37.14%)

11/51 (21.57%)

24/86 (27.91%)

Denchat

6/18 (33.33%)

2/14 (14.28%)

8/32 (25.00%)

__________________________________________________________________________________
Total

20/73 (27.39%)

17/87 (19.54%)

37/160 (23.12%)

__________________________________________________________________________________

Discussion
The overall infection rate was 23.12% (37/160) in with the egg positive rate. Positive rate among
boys (27.39%) was higher than that among girls (19.54%). The result of the present study is nearly as
much as other workers in Thailand. By using the same method, The infection rates were 15.49% and
21.54% in Mae Chame, Chiang Mai and Bang Khum Thian, Bangkok, respectively (Saksirisampant et al,
2004, Changsab et al, 2000). However, a high prevalence in the hill tribal children Mae Suk district and
~ 19 ~
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Karen hilltribe villages in Chiang Mai were 41.60% (Chaisalee et al, 2004). In that study the egg positive
rate among boys (19.02%) was no significant differences that among girls (18.52%). Nevertheless, a total
of 307 (18.50%) of the 1,661 samples were positive for Enterobius vermicularis eggs. The egg positive
rate ranged from 0% to 59.30% by location on western and southern coastal of the republic of Korea.
(Park et al .2005)
The prevalence of enterobiasis greatly depends upon socioeconomic situation levels, and on
personal hygiene and habits. A lack of personal hygiene and close contact between people encourage the
spread of Enterobius vermicularis. Other factors including playing on the floor, nail biting, failure to wash
hand before meals, and living in non-apartment dwelling have also been reported to associated with the
prevalence of enterobiasis (Sung et al, 2001). In this respect, kindergarten and school based mass control
activities are likely to be more effective than individual treatment.
Enterobiasis is a disease with usually mild symptoms such as, perianal itching and dermatitis; it is
asymptomatic in most adult who have low worm burdens. However, in children, particularly who have
heavy worm burdens, neurological symptoms including nervousness, restlessness, irritability, and
distraction may occur, and these may influence child growth (Beaver et al, 1984, Cook, 1994, Song et al,
2003). Rarely ectopic infections in the pelvic area or urinary tract of woman can occur.
Egg positive rate in our study is rather low, may be form using a single test. Goldsmith and
Heyneman (1989) suggested that 3 tests will detect 90.00% and 99.00% in 5 tests. Repeated cellophane
tape method must be done again to get the real prevalence in these communities.
Effective chemotherapeutic regimens have been developed and used for decades; however, the
control of enterobiasis is difficult because of frequent reinfection and a short life cycle (Lee et al, 2001).
Repeated health education concerning improved personal hygiene and regular inspections and mass
chemotherapy with appropriate antehelmintics are essentially required to control enterobiasis among
children in three school of Uttaradit.
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Fig 1. Enterobius vermicularis egg (scotch tape technique: 40X)
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กำรศึกษำชนิดของหอยทำกที่มีกำรระบำดในจังหวัดพิษณุโลก
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
ฤดูฝนที่ยาวนานผิดปกติในปี พ.ศ. 2557 มีผลให้หอยทากชนิ ดหนึ่ งมีการเพิ่มจานวนอย่างมาก ทาให้ผูอ้ าศัยใน
จังหวัดพิษณุโลกบางส่ วนเกิดความกังวลต่อการเพิ่มจานวนของหอยทากนี้ ผูร้ ายงานจึงได้ทาการศึกษาและวินิจฉัยเบื้องต้น
เพื่อศึกษาชนิ ดของหอยชนิ ดนี้ โดยสัณฐานของเปลือกและอวัยวะที่เรี ยกว่า radula ผลการศึกษาพบว่าหอยทากชนิ ดนี้ คือ
Achatina fulica ซึ่ งสามารถเป็ นพาหะตัวกลางของพยาธิปอดหนู Angiostrongylus cantonensis ได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
** สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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บทนำ
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี 2557 ที่ผา่ นมา มีฝนตกชุกในเขตจังหวัดพิษณุ โลก และมีการ
เพิ่มจานวนของหอยชนิ ดหนึ่ งซึ่งผูอ้ าศัยในเขตเมืองจานวนมากเกิดวิตกกังวลว่าหอยทากดังกล่าวจะเป็ น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรื อพืชผลที่ปลูกไว้หรื อไม่ ผูร้ ายงานจึงเก็บตัวอย่างหอยดังกล่าวมาเพื่อศึกษาลักษณะ
เปลือกและอวัยวะที่ใช้ในการขูดเพื่อกินอาหารที่เรี ยกว่า radula โดยอวัยวะนี้สามารถวินิจฉัยชนิดของหอยฝา
เดียวคร่ าวๆ ได้

วิธีกำรศึกษำ
นาหอยทากที่มีชีวิตมาศึกษาลักษณะภายนอกของเปลือก และนาหอยที่ ถูกทาให้เปลือกแข็งส่ ว น
นอกถูกทาลายตามทางเดินคณะสหเชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาทาการย่อยตัวหอยด้วยสารละลาย 10%
KOH ข้ามคืน (ภาพที่ 3) และนาส่ วน radula ย้อมด้วย methylene blue และตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
กาลังขยาย 100 200 และ 1000 เท่า 1-5

ผลกำรศึกษำ
สัณฐานภายนอก
หอยมีลกั ษณะเป็ นหอยฝาเดียว เปลือกแข็ง ยอดแหลม สีน้ าตาลเข้มสลับน้ าตาลอ่อน ไม่มีฝาปิ ดปาก
เปลือก (operculum) การขดตัวของเปลือกมีลกั ษณะวนขวา ส่ วนของ whorl มีส่วนช่องเปิ ดปากอยู่ดา้ นขวา
(dextral) ไม่มีสะดือ (umbrilicus)2-4 (ภาพที่1 และ 2)
ลักษณะ radula
เมื่อย้อมสี ส่วน radula ด้วยสี methylene blue พบว่า ขอบทั้งสองข้างมีหนามแหลมขนาดเล็กสอง
ข้าง ตรงกลางมีหนามแหลมขนาดใหญ่หนึ่งอัน (ภาพที่ 4-6)
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ภำพที่ 1 แสดงเปลือกภายนของหอยตัวอย่างขณะมีชีวิต

ภำพที่ 2 ปากเปิ ดและการวนของเปลือกหอยตัวอย่าง
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ภำพที่ 3 แสดงการย่อยตัวหอยเพื่อนาส่ วน radula มาทาการศึกษา

ภำพที่ 4 ลักษณะ radula จากกาลังขยาย 10 เท่า
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ภำพที่ 5 ลักษณะ radula จากกาลังขยาย 20 เท่า

ภำพที่ 6 ลักษณะ radula จากกาลังขยาย 40 เท่า
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สรุปและวิจำรณ์
ชาวพิษณุ โลกจานวนมากที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนของหอยทากชนิ ดนี้ เนื่ องจาก
หอยชนิดนี้ได้ทาลายพืชที่ปลูกไว้เพื่อประดับรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรด้วย รวมทั้งมีคาถามเกิดขึ้นว่าหอย
ทากชนิ ดนี้ มีอนั ตรายต่ อมนุ ษย์ดา้ นอื่นหรื อไม่ จากการศึกษาวิจ ัยที่ผ่านมาของ อภิ ชาติ วิทย์ตะและคณะ
พบว่า หอยทากชนิดนี้สามารถเป็ นพาหะตัวกลางที่นาโรคพยาธิปอดหนู Angiostrongylus cantonenesis ซึ่ง
จากการสารวจของผูร้ ายงานเดียวกันนี้พบว่า หอยทาก 307 ตัว พบหอยทากนี้มีตวั อ่อนระยะติดต่อของพยาธิ
นี้ 38 ตัว คิดเป็ นการติดเชื้อ 12.8 % และเมือ่ ทาการดักหนู 62 ตัวที่สงสัยว่าน่ าจะเป็ นพาหะโดยธรรมชาติซ่ึง
ได้แก่ Rattus argentiventer, R. rattus, Bandicota savilei และ B. indica พบว่า R. rattus มีการติดเชื้อพยาธิ
นี้ 1.61 % ซึ่ งผลดังกล่าวชี้ ให้เห็ น ว่า พาหะของโรคพยาธิ น้ ี ในจังหวัด พิษ ณุ โ ลกสามารถเป็ นแหล่ ง
แพร่ กระจายโรคพยาธิปอดหนูมายังชาวพิษณุโลกได้6

ภำพที่ 7 ไม้ประดับที่ถูกหอยทากทาลาย

ในวงจรชี วิตของหนอนพยาธิ ปอดหนู ที่หอยทากยัก ษ์แอฟริ ก าเป็ นพาหะกึ่ งกลางนั้น พบว่าคน
สามารถรั บระยะติด ต่อจากการกิน หอยทากนี้ (ที่มีตวั อ่อนระยะติ ดต่ ออาศัยอยู่ในหอย) หรื อกิน พืชผัก ที่
ปนเปื้ อนเยือ่ เมือก(slime) ของหอยทากซึ่งในเยือ่ เมือกจะมีตวั อ่อนระยะติดต่อของหนอนพยาธิอยู่ เมื่อเข้าสู่
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ระบบทางเดิ น อาหาร ตัว อ่ อ นจะเจริ ญลอกคราบและสู่ เ ยื่ อ หุ ้ม สมองและท าให้ เ กิ ด eosinophilic
meningoencephalitis สาหรับความรุ น แรงของพยาธิ สภาพและอาการจะขึ้ นอยู่ก ับจ านวนพยาธิ และการ
ตอบสนอง โดยหลังจากกินตัวอ่อนพยาธิเข้าไปผูป้ ่ วยจะปวดท้อง ท้องร่ วงและมีผื่นตามผิวหนัง ต่อมาจะมี
อาการปวดศีรษะอย่างรุ นแรง ชัก แขนขาอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ใบหน้าเป็ นอัมพาต และจะมีไข้ต่า ๆ
หากตัวอ่อนไชไปที่ตาอาจทาให้เกิดรอยเลือดออกในตาซึ่งทาให้ตาบอดได้ คนไข้อาจไอหรื อมีอาการปอด
อักเสบได้7
ถึงแม้ว่าหอยทากชนิดนี้จะทาลายพืชที่ปลูกไว้ (ภาพที่ 7) รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องพยาธิปอดหนูซ่ึง
เป็ นโรคพยาธิที่มีความรุ นแรงต่อคน แต่หอยทากเหล่านี้ จะมีการเพิ่มจานวนมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้น การ
ควบคุมโดยการกาจัดหอยทากนี้ อาจผลกระทบต่อระบบนิ เวศโดยรวม ดังนั้นการควบคุมจานวนหอยทาก
ชนิดนี้ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิ เวศน์และชีววิทยาด้านอื่นเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการควบคุม
ต่อไปด้วย

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณคุณกิตตินนั ท์ รัตนพิทกั ษ์กุล เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการกลาง คณะสหเวชศาสตร์ ในการ
ถ่ายภาพ radula ของตัวอย่างและขออุทิศส่วนกุศลให้กบั หอยที่ใช้ในการศึกษานี้
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Prosthogonimus pellucidus (von Linstow, 1873) ที่แยกได้ จำกไก่ พนื้ บ้ ำน (Gallus gallus
domesticus) ในตลำดค้ำสั ตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก

แสงชัย นทีวรนารถ *
อภิชาติ วิทย์ตะ **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
Prosthogonimid เป็ นปรสิ ตใน cloaca, bursa of Fabricii และ oviduct ของนก ไก่และเป็ ด การศึกษานี้ เก็บลาไส้ไก่
จานวน 10 ตัวอย่าง จากตลาดค้าสัตว์ปีกในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ล้างและย้อมด้วยสี acid carmine จากลักษณะและ
รู ปร่ างของปรสิ ตชี้ให้เห็นว่าปรสิ ตนี้คือ Prothogonimus pellucidus
คำรหั ส: Prothogonimus pellucidus, Gallus gallus domesticus จังหวัดพิษณุโลก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
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Prosthogonimus pellucidus (von Linstow, 1873), isolated from domestic chickens (Gallus
gallus domesticus), in poultry market, Phitsanulok province.

Saengchai Nateeworanart *
Apichat Vitta **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abstract
Prosthogonimid is a parasite in cloaca, bursa of Fabricii and oviduct of bird, chicken and duck. 20
chicken intestine samples from poultry market in Maung district, Phitsanulok province, were collected and
wash, stained with acid carmine. Based on the morphological characteristics, the parasite was identified as
Prothogonimus pellucidus.
Keywords: Prothogonimus pellucidus, Gallus gallus domesticus ,Phitsanulok province.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University,
Phitsanulok.
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Introduction
Prosthogonimus spp. infection of the oviduct and bursa of fabricius can cause inflammation of the
oviduct, decreased egg laying and occasionally mortality. Prosthogonimus infections are considered the
most pathogenic trematode infection of fowls and ducks. Clinical signs are most often seen in birds. Birds
infected with Prosthogonimus spp. have a tendency to sit on the nest. Furthermore, there may be a milky
discharge from the cloaca, and they may lay eggs with soft shells or without any shell. In chronic cases
peritonitis may develop.
The life cycle of this worm is the eggs are excreted with the faeces and hatch in the free. The
miracidium enters the Bithynia spp. or other related snails and becomes a mother sporocyst which
produces daughter sporocysts. The sporocyst then produces cercariae without forming rediae. The cercaria
are then excreted from the snail and enters dragonfly larvae. In the dragonfly, the cercaria encysts thus
become a metacercaria. The final host becomes infected when eating the larvae or adult stage of
dragonfies1 . In this study we described P. pellucidus recovered from chicken from poultry market,
Phitsanulok province.

Materials and methods
Chicken’s intestines from poultry market, Phitsanulok province, were collected and wash with tap
water. The sediment was examined and worm was collected. The worm was stained with acid carmine,
dehydrated cleared and mounted in permount and observed by light microscopy.
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Results
The parasite was spindle-shaped and measured 5x2.5 mm. The genital pore opened on the anterior
right margin of the oral sucker, and the cirrus sac was sinuous, extending beyond the intestinal bifurcation
to the ventral sucker. The pharynx was very small, and the ovary was present immediately posterior to the
ventral sucker. The spherical testes were situated posterior to the ovary on both sides. The vitelline gland
extended from the level of the ventral sucker, to the area posterior to the testes (fig. 1). Based on these
morphological characteristics, the fluke was identified as P. pellucidus.

Fig 1. Prosthogonimus pellucidus isolated from domestic chickens (Carmine stain).
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Conclusion and Discussion
Based on the morphological characteristics, The fluke was identified as P. pellucidus. The genus
Prosthogonimus comprises over thirty species, some species are closely similar to one another. P.
pellucidus occurs worldwide in fowls and ducks. P. macrorchis has been reported from poultry and ducks
in North America, whereas P. ovatus is seen in fowl and geese in Africa, Europe, Asia as well as in North
and South America. The adult worm measures 8 - 9 by 4 - 5 mm. being broad in the posterior end while P.
ovatus is slightly smaller, measuring 3 - 6 by 1 - 2 mm.1 Similarity to our study. P. pellucidus was found
in Australia2. Whereas P. ovatus was isolated from Indonesian native chickens in 5 areas in Indonesia 3.
The species report in Egypt recorded the presence of P. cuneatus in nymphs of the dragonfly Anas
imperator.4 The recent study reported P. ovatus were recorded in Brazil.5In Thailand the presence of
Prosthogonimus spp. From the native chickens is high prevalence. P. pellucidus was reported as 5.9%
from duck and fowl in Central Thailand6 P. furcifer was recovered from duck intestines collected form
Khon Kaen province. In this study we found P. pellucidus isolted from domestic fowl in Phitsanulok
province.
P. furcifer differs from P. pellucidus in location of cirrus sac; nearly reach ventral sucker in P.
furcifer and anterior to caeca bifurcation in P. pellicidus. Vitellia terminate beyond testes in P. furcifer but
terminate at testes level in P. macrorchis. It appears that several species of Prosthogonimus fluke
presented all over Thailand.
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ด้ วงก้ นกระดก หรือ แมลง freshy ที่พบในมหำวิทยำลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *

บทนำ
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ที่มีการทาการเกษตรอยู่โดยรอบ และมีสัตว์ประเภท
แมลงจานวนมาก จากช่วงเวลาในการเปิ ดภาคเรี ยนปี การศึกษา 2557 ที่ผา่ นมา นิสิตเป็ นจานวนมากมีแผลที่มี
อาการปวดแสบ ปวดร้อน หลังจากนั้นแผลที่เกิดขึ้นจะมีลกั ษณะเป็ นตุ่มน้ าใสและเจ็บมาก นิ สิตเป็ นจานวน
มากที่เป็ นกังวล โดยบางคนคิดว่าเป็ นแผลงูสวัดบ้างหรื อแพ้สารเคมีบา้ ง และมีนิสิตท่านหนึ่ งนาแมลงที่คาด
ว่าเป็ นต้นเหตุของแผลที่ผพุ องมาที่คณะและสอบถามเกี่ยวกับแมลงชนิดดังกล่าวว่าน่าจะเป็ นสาเหตุของแผล
ที่เกิดหรื อไม่

รูปที่ 1. ด้วงก้นกระดกที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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วิธีกำรศึกษำ
เมื่อน าแมลงดังกล่า วที่ ข ณะทาการศึก ษายังมีชีวิต อยู่มาสลบด้ว ย ether และส่ องภายใต้ก ล้อ ง
จุลทรรศน์ stereomicroscope พบว่าแมลงมีขนาด ประมาณ 8.3 มิลลิเมตร ขา 3 คู่ หัวสี ดา มีหนวดสองคู่
คล้ายปล้องเล็กเรี ยงต่อกัน ส่วนอกและลาตัวสีสม้ สลับดา (รู ปที่ 1)

ผลกำรศึกษำลักษณะของแมลงที่พบ
จากลักษณะของแมลงที่แสดงในรู ป คาดว่าแมลงดังกล่าวคือด้วงก้นกระดก

สรุปผลกำรศึกษำและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ด้วงก้นกระดก (Rove beetle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Paederus fuscipes นอกจากนี้ ด้วงนี้ ยงั เรี ยกว่า
ด้วงปี กสั้น หรื อ ด้วงก้นงอน นิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกรู้จกั แมลงชนิดนี้ใน
นามแมลง freshy อาจเพราะแมลงนี้จะพบมากช่วงน้องใหม่เปิ ดเทอม รวมทั้งแมลงชนิ ดนี้ มกั ทาให้เกิดแผล
ในผูส้ มั ผัสช่วงรับนิสิตน้องใหม่ ด้วงนี้ขนาดเล็กประมาณ 7 - 10 มม. กว้าง 0.5 - 1 มม. ส่ วนหัวมีสีดา ปี กสี
น้ าเงินเข้ม และส่วนท้องมีสีสม้ มีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้รวดเร็ ว และมักจะงอส่ วนท้องส่ ายขึ้น
ลงเมื่อเกาะอยูก่ บั พื้น จึงมักเรี ยกว่า "ด้วงก้นกระดก"
ด้วงชนิดนี้อาศัยบริ เวณพงหญ้าที่มีความชื้น ด้วยลักษณะโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ลอ้ มรอบ
ด้วยทุ่งนา จึงพบด้วงชนิ ดนี้ ได้มาก ด้วงชนิ ดนี้ สามารถปล่อยสารที่เรี ยกว่า paederin ออกมา สารชนิ ดนี้ มี
ความเป็ นพิษทาลายเนื้อเยือ่ แผลที่เกิดจากการสัมผัสสารนี้ อาจทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นงูสวัดได้ เพราะฉะนั้น
ไม่ควรตี หรื อขยี้ ซึ่งสารนี้จะถูกปล่อยยอกมา ทาให้ปวดแสบปวดร้อน พุพอง รายที่แพ้รุนแรงอาจมีไข้ ปวด
เส้นประสาทกล้ามเนื้อนานหลายเดือน หากพิษเข้าตาอาจทาให้ตาบอดได้ หากถูกพิษให้ใช้น้ าสะอาดหรื อ
แอมโมเนียเช็ดออกและรี บพบแพทย์ 1-4
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ด้วงชนิดนี้ชอบออกมาเล่นไฟในยามค่าคืน พบมากในฤดูฝน ผูท้ ี่สัมผัสลาตัวด้วงชนิ ดนี้ หรื อตบตี
จนทาให้น้ าพิษแตกออกมา จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนมาก รวมทั้งจะคันแผลที่เกิดจากด้วงนี้ ในรายที่
เป็ นมาก อาจมีไข้ปวดศีรษะ หากเข้าตาอาจทาให้ตาบอดได้ แผลที่เกิดจากการสัมผัสสาร paederin มีลกั ษณะ
เป็ นทางยาว อาจจะพบเป็ นตุ่มใส (vesicle) อาการเหล่านี้จะหายเองได้ภายใน 7 - 10 วัน 1, 4
แม้ว่าด้วงก้นกระดกจะเป็ นสาเหตุของแผลพุพองในคน แต่โดยธรรมชาติแมลงชนิ ดนี้ เป็ นนักล่าที่มี
ความสาคัญทางการเกษตรอยูไ่ ม่นอ้ ยเหมือนกัน เพราะด้วงชนิดนี้จะทาลายแมลงศัตรู พืช รวมทั้งมีประโยชน์
ในทางนิติกีฏวิทยาในการประมาณเวลาในการตายได้ นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาสาร pederin เพื่อพัฒนาเป็ น
สารต้านมะเร็ งอีกด้วย1
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พิษของไม้ ประดับ: บำนบุรีสีเหลือง
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บานบุรีเหลืองจัดอยูใ่ นวงศ์ Apocynaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Allamanda cathartica Linn. และชื่อ
สามัญได้แก่ Allamanda, Common allamanda, Golden trumpet, Golden trumpet vine, Yellow bell
ต้นบานบุรีเป็ นพรรณไม้พุ่มกึ่งเลื้อย หรื อเป็ นไม้เถาอาศัยต้นไม้อื่นพยุงตัวเจริ ญเติบขึ้นสูงจากระดับ
พื้นดิน ส่วนลาต้นหรื อเถามีลกั ษณะกลมเรี ยบและเป็ นสีน้ าตาล ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวข้น ลาต้นไม่มีขน
ลาต้นมีความสูงประมาณ 2 -4.5 เมตร ขยายพันธุด์ ว้ ยวิธีการปักชา วิธีการตอน และวิธีการเพาะเมล็ด ชอบน้ า
ปานกลาง เจริ ญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยหรื อดินร่ วนปนทราย ปลูกเลี้ยงได้ง่าย เติบโตเร็ ว ทนความแล้ง
และดิ นเค็มได้ดี มัก ขึ้นกลางแจ้ง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน แต่ อยู่ได้ท้ งั ในที่ร่มราไรและที่มีแสงแดดจัด
ต้นไม้จาพวกบานบุรีมีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิดนี้ ในแต่ละชนิดก็จะมีสีของดอกที่แตกต่างกันออกไป
ลักษณะของใบบานบุรีเป็ นรู ปขอบขนานแกมรู ปหอก รู ปรี หรื อเป็ นรู ปไข่กลับ ปลายใบแหลมหรื อ
เป็ นติ่งแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรี ยบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2 - 6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6 16 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนเป็ นสีเขียวเข้มเรี ยบเป็ นมัน มองเห็นเส้นใบได้ชดั เจน ส่วนท้องใบมีสีอ่อนกว่า
ก้านใบยาวประมาณ 2 - 9 เซนติเมตร 1, 2, 8 (ภาพที่ 1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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ดอกบานบุรี ดอกมีขนาดใหญ่ ออกดอกเป็ นช่อกระจุกบริ เวณยอด โดยจะออกตามซอกใบและที่
ปลายกิ่ง ดอกมีกลีบเลี้ยงเป็ นสีเขียวปลายแยกเป็ นแฉก 5 แฉก ส่วนดอกย่อยเป็ นสี เหลือง มีกลี บดอก 5 กลีบ
ลักษณะเป็ นรู ปขอบขนานหรื อเป็ นรู ปหอก ปลายกลีบดอกมนใหญ่ มีขนาดกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร และ
ยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็ นท่อสั้นหรื อเป็ นหลอดแคบ ดอกตูมนั้น กลีบดอกจะบิดไป
ในทางเดียวกัน ดอกมีเกสรเพศผูป้ ระมาณ 5 อัน ติดอยู่ดา้ นในใกล้กบั โคนท่อ ดอก ส่ วนเกสรเพศเมียนั้นมี
ช่องเดียว ภายในมีรังไข่อ่อนเป็ นจานวนมาก ก้านเกสรมีขนาดสั้นและมีขน ส่ วนอับเรณูมีลกั ษณะเป็ นรู ป
คล้ายหัวลูกศร ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร และสามารถออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะออกดอกดกเป็ นพิเศษ1, 2, 4, 8
ผลบานบุรี ลักษณะของผลเป็ นรู ปทรงกลม เป็ นหนาม เมื่อแก่ตะแตกออกได้ ภายในผลมีเมล็ดรู ปไข่
จานวนมาก 1, 2

ภำพที่ 1 แสดงใบและดอกของต้นบานบุรีสีเหลือง

บานบุรี เหลืองเป็ นพืชมีพิษ 1, 2, 5 หากรับประทานยางหรื อผลเข้าไปจะทาให้อาเจียน ท้องเสี ย
ท้องเดิน ท้องร่ วงอย่างรุ นแรง มีอาการหายใจไม่สม่าเสมอ มีไข้สูง ถ้าหากสูญเสี ยน้ าและเกลือแร่ มากก็อาจ
ทาให้เสียชีวิตได้ 3 ทั้งต้นและยางมีสารพิษ digitalis (ออกฤทธิ์เป็ นพิษต่อหัวใจและเลือด) หากรับประทาน
เข้าไปจะเกิดอาการระคายเคืองเยือ่ บุในปากและในกระเพาะอาหารก่อน แล้วตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเดิน
ปวดท้อง และปวดศีรษะ ถ้าหากรับประทานเข้าไปในปริ มาณมากและล้างท้องไม่ทนั สารพิษดังกล่าวจะถูก
ดูดซึมผ่านทางลาไส้และแสดงความเป็ นพิษต่อหัวใจ (จะเกิดขึ้นช้าหรื อเร็ วขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของไกลโคไซด์)
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ผลและยางจากต้นมีพิษ (สารที่เป็ นพิษคือ Resin ซึ่งเป็ นส่วนผสมของ Phenol และ Polycyclic acid) หากยาง
จากต้นถูกผิวหนังจะทาให้เกิดอาการอักเสบ คัน แดง 3
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สถิตแิ ละความน่ าจะเป็ นในงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ (1)

นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *

สถิติ (statistics) และความน่าจะเป็ น (probability) เป็ นคาที่มกั จะถูกใช้ทดแทนกัน คนทัว่ ไปมักจะ
เข้าใจว่าทั้งสถิติและความน่าจะเป็ นคือสิ่งเดียวกัน มีความหมายเหมือนกัน แต่ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์
และนักคณิ ตศาสตร์แล้ว สถิติและความน่าจะเป็ นนั้นมีความหมายแตกต่างกัน
สถิติ เป็ นการศึก ษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยศึก ษาจากกลุ่มตัว อย่าง (sample) ซึ่ งเลือกมาจากกลุ่ม
ประชากร (population) เป้ าหมายที่สนใจ ค่าที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถนาไปพรรณนา
(descriptive statistics) เพื่อบรรยายลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายที่กาลังศึกษา หรื อนาไปอนุ มาน (inferential
statistics) เพื่ออ้างอิงกลับไปถึงกลุ่มประชากรเป้ าหมาย
ความน่าจะเป็ นนั้นไม่มีนิยามที่แน่ชดั อย่างไรก็ตาม เป็ นที่เข้าใจกันได้ว่าความน่าจะเป็ นคือ โอกาส
(chance) หรื อความเป็ นไปได้ (likelihood) ในการเกิดเหตุการณ์
ในงานนิติวิทยาศาสตร์น้ นั เมื่อมีคดีความเกิดขึ้นและมีการใช้นิติวิทยาศาสตร์ ในการสื บค้น ตรวจ
วิเคราะห์ ก็จะใช้ความรู้เรื่ องความน่าจะเป็ นนามาใช้ในการตั้งสมมติฐาน แล้วศึกษาหาค่าที่น่าจะเป็ นไปได้
ของสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นไว้ ทั้งนี้ ความน่ าจะเป็ นถูกยอมรับว่าเป็ นวิธีการเดียวที่มีพ้ืนฐานบนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในงานนิ ติ วิทยาศาสตร์ การค้น หาความจริ งที่เกิด ขึ้ นเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการยุติ ธรรมเป็ น
ภาระหน้าที่รับผิดชอบหลักที่สาคัญ โดยอาศัยความรู้และเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ทาการ
สื บค้น ตรวจวิเคราะห์ แปลผล และสรุ ปผล ซึ่งข้อมูลที่ได้จ ากการตรวจวิเคราะห์น้ ันเป็ นที่รับทราบและ
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่า ไม่มขี ้ อมูลใดที่สมบูรณ์แบบถูกต้องโดยไม่มขี ้ อผิดพลาด การแปลผลและการสรุ ปผลจึง
ต้องอาศัยหลักความน่าจะเป็ นโดยมีการตั้งสมมติฐานในทางคดีที่เกิดขึ้นร่ วมกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ตรวจ
ได้เพื่อนามาคานวณความน่าจะเป็ น
กรอบความคิดของความน่าจะเป็ นนิยมแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. Classical or theoretical approach
2. Relative frequency or empirical approach
3. Subjective approach

Classical approach
กรอบความคิดนี้ ต้ งั ต้นจากสมมติฐานว่าเหตุก ารณ์ ย่อยที่ เกิดขึ้ นนั้นมีความคล้ายคลึงกันหรื อเท่ า
เทียมกัน ดังนั้น P(A) ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ A คานวณจาก จานวนที่เหตุการณ์ย่อย n(A) ที่
สามารถเกิดขึ้นได้ หารด้วยจานวนเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้ท้งั หมด n(S)
P(A) = n(A) / n(S)
ตัวอย่าง การโยนเหรี ยญ 2 อัน จะมีหน้าเหรี ยญที่ออกมาได้ 4 รู ปแบบ โดยเขียนในรู ปแบบเซต ได้ดงั นี้
S = {HH, HT, TH, TT} เมื่อ S คือ sample space H คือ ออกหัว และ T คือ ออกก้อย อักษรตัวหน้า
คือเหรี ยญแรก อักษรตัวหลังคือเหรี ยญที่สอง
ดังนั้น ถ้ามีคาถามว่า ความน่าจะเป็ นที่โยนเหรี ยญ 2 อัน แล้วได้ผลออกหัว 1 อัน คือเท่าไหร่
คาตอบ คือ เหตุการณ์ออกหัวได้แก่ HT หรื อ TH ซึ่งมีจานวนเหตุการณ์ได้ 2 แบบ
ดังนั้น n(A) = 2
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ส่วนการโยนเหรี ยญ 2 อัน มีจานวนเหตุการณ์ท้งั หมดได้ 4 แบบ ดังนั้น n(S) = 4
ความน่าจะเป็ นที่โยนเหรี ยญ 2 อัน ออกหัว 1 อัน คือ P(A) = n(A) / n(S) = 2 / 4 = 0.5

Relative frequency approach
คือความน่าจะเป็ นที่คานวณจากความถี่ของเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นต่อเนื่องจานวนมากหลายครั้ง โดยที่
เหตุการณ์น้ นั อาจจะได้จากการทดลองหรื อจากการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว
การคานวณความน่ าจะเป็ นด้วยวิธีน้ ี ถา้ ได้ค่าจากการทดลองหรื อเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นหลาย
ครั้งหรื อมีจานวนครั้งที่มากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งจะได้ค่าความน่ าจะเป็ นซึ่งมีค่าใกล้ความเป็ นไปได้ที่ใกล้เคียง
ความจริ งมากเท่านั้น
ตัวอย่าง การยิงจรวดส่งดาวเทียมขึ้นวงโคจรจานวน 100 ครั้งที่ผา่ นมา มีความล้มเหลวโดยเกิดจรวดระเบิด
2 ครั้ง ดังนั้นความน่าจะเป็ นในการยิงจรวดส่งดาวเทียมล้มเหลวคือ 2 / 100 = 0.02
กรอบแนวความคิดนี้ อาศัยข้อมูลจากการสังเกตหรื อการทดลองที่เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้นไม่ตอ้ งอาศัย
การค านวณหรื อ การระบุ จ านวนเหตุ ก ารณ์ ท้ งั หมดที่ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ (sample space) ดังเช่ น กรอบ
แนวความคิด classical approach

Subjective approach
สมมติฐานของกรอบแนวคิดนี้ใช้ในการหาความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์หนึ่ งในสถานการณ์หนึ่ ง
ซึ่งไม่มีขอ้ มูลเบื้องต้น (prior data) ที่แน่นอน ดังนั้นต้องอาศัยความเชื่อหรื อความเห็นของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
เหตุการณ์น้ นั ภายใต้สถานการณ์น้ นั ในการกาหนดค่าสาหรับมาใช้คานวณความน่าจะเป็ น ซึ่งความเห็นหรื อ
ความเชื่ อของแต่ ละบุ ค คลต่ อเหตุ ก ารณ์ น้ ัน แตกต่ า งกัน ไปได้โ ดยขึ้ น กับ ความรู้ การศึก ษา ความเชื่ อ
สัญชาตญาณ หรื อข้อมูลจากการทดลองทดสอบเบื้องต้นในสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
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ตัวอย่าง ในความเห็นของผม ทีมชาติไทยมีโอกาสไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งต่อไป 2%
กรอบแนวความคิดแบบ subjective approach นี้ถกู นามาใช้และเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในงาน
นิติวิทยาศาสตร์ยคุ ปัจจุบนั โดยอาศัย Bayesian statistics ในการคานวณหาความน่ าจะเป็ น เหตุผลที่กรอบ
แนวความคิ ดถูกคัดเลือกนามาใช้ก็เนื่ องจากในแต่ละคดีน้ ัน มักจะมีลกั ษณะที่เฉพาะแตกต่างกันไป และ
มัก จะไม่มีข ้อมูลเบื้ องต้น ที่ มีค วามน่ าเชื่ อถือเพีย งพอ ซึ่ งทาให้ไม่สามารถใช้ classical หรื อ frequency
approach มาคานวณความน่าจะเป็ นของคดีที่เกิดขึ้นได้ จ้องอาศัย subjective approach ในการหาความน่ าจะ
เป็ นภายหลังการสืบสวน สอบสวนและการตรวจด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์
รายละเอียดของ subjective approach จะกล่าวถึงในบทความครั้งต่อไป
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บุคคลสำคัญ
Thomas Bayes
Thomas Bayes เป็ นพระชาวอังกฤษในคณะ Presbyterian ของนิ กายโปรแตสแตนต์ มีชีวิต อยู่
ระหว่าง ค.ศ.1701 – 1761 ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ในสาขาตรรกศาสตร์ และเทววิทยา และมี
ผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านปรัชญาและสถิติ

ผลงานที่สาคัญของท่านปรากฏทั้งในด้านเทววิทยาและคณิ ตศาสตร์ โดยที่ผลงานซึ่งยังถูกอ้างอิง
และมีการนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางคือ ทฤษฎีบทของเบยส์ (Bayes Theorem) ซึ่งเป็ นการหาความ
น่าจะเป็ นของเหตุการณ์เฉพาะซึ่งมีเงื่อนไขที่เฉพาะ โดยต้องอาศัยความเชื่อของผูต้ ้ งั สมมติฐานมาคานวณ
ความน่าจะเป็ น ซึ่งมีประโยชน์ในศาสตร์หลายสาขารวมถึงนิติวิทยาศาสตร์
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